
 ًالشٌخ أحمد بن ناصر القعٌم -شرح كتاب أخصر المختصرات 

 الدرس الثالث عشر: من بٌع األصول والثمار إلى نهاٌة الحوالة

 

ما  -الشٌخ أحمد أتى بؤشٌاء عٌنٌة ذكرناها فى الدرس السابق، ولعّل البعض لم ٌتصّورها، أنا أظّن الشعٌر 

القمح والبر هذا الذي علٌه  -تصّور القمح أو البر، وهذا طبًعا أظّن أحد ٌختلف فٌه لكن البعض قد ٌخطا فى 

غذاء العالم اآلن كله، والطحٌن والخبز من هذا البر، وهذا القمح ٌعنً أًٌضا ٌنقسم قسمٌن: قمح أبٌض وقمح 

هذا الذي تكلمنا وقلنا:  هذا البر ،قلًًٌل من األبٌض وهو أنفع سىقأسمر ٌكون األ -أسمر هذا نجرانً طبًعا 

أًٌضا الشعٌر ما أظّن  -الشعٌر  وهذا نصف صاع من البر، أو ُمد من الُبر، أو نصف صاع من غٌر البر.

والغرض من اإلتٌان بها كلها معرفة أّن هذه مكًٌلت كلها مكٌلة  ،الشعٌر معروف، وهذا الزبٌب ه،أحد ٌجهل

 .عضها البعض إال كًًٌل وز أن تباع بالكٌل، ال ٌج هومعٌارها الشرعً 

 من الكوٌت،فلس كوٌتً الشٌخ سلٌمان أتى بهم  مابةالمذهب تسمى فلوس وهذا  ًأّما العمًلت هذه عندنا ف

وضع هذه الفلوس على أّنها دراهم ألّنها غٌر مصبوغة بالذهب وأتى بهذه  الشٌخ أحمد -هذا طبًعا فلوس 

 4..5ر، وال نعرف كم وزن هذا، وذكرنا وزن الدٌنار: ووضع علٌها صبغة ذهبٌة كؤّنها تكون مثل الدنانٌ

إذا قلنا أّن هذا مثًًل دٌنار وهذا درهم  ؟موزونةأو هذه تكون مكٌلة  م.راغ 9.4..م، أّما الدرهم وزنه: راغ

فتكون موزونة، أّما على وضعها الحالً وأّنها تقلٌد تكون فلوس وتكون لٌست ربوٌة وإّنما تكون معدودة 

ا معدودة سٌؤتٌنا بعض فى الفلوس، أحٌاًنا موزونة وأحٌانً  ض المواضع فً المذهب عندهم إشكالوستؤتٌنا بع

 يسنجروالٌوم  ،استخداماته كثٌرة جدً ، طبًعا عندنا اإلحسابً رتم البرنتم تصوّ أذا إ .ه علٌهاالمواضع ننبّ 

 :إلدراك ما تؤخرنا عنه

األنبٌاء والمرسلٌن، سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمٌن والصًلة والسًلم على أشرف 

وبناءها وسقفها ، إذا باع داًرا شمل البٌع أرضها فصلأجمعٌن، أّما بعد، ٌقول المإلف غفر هللا لنا وله: "

شمل  اأو أرضً  وبكرة ونحوها. اودلوً  اومفتاحً  ال قفًًل  ،مسمورٌن، وخابٌة مدفونة اورفً  اا وسلمً منصوبً  اوبابً 

ا فؤصوله لمشتر، ط مرارً لق  أو ٌُ  جزّ وبذره إال بشرط، وٌصح مع جهل ذلك، وما ٌُ  اغرسها وبناءها، ال زرعً 

ا إلى جذاذ ما لم مبطنً ، ومن باع نخًًل تشقق طلعه فالثمر له مشتر هوجزة ولقطة ظاهرتان لبابع ما لم ٌشرط

وقطن،  كمشمش، أو خرج من أكمامه كورد وره، أو ظهر من ن  ٌشرطه مشتر، وكذا حكم شجر فٌه ثمر باد  

ه لغٌر مالك بّ لمشتر، وال ٌصح بٌع ثمر قبل بدو صًلحه، وال زرع قبل اشتداد ح   اق مطلقً ر  وما قبل ذلك والو  

اء ونحوه إال لقطة ثّ ا، وكذا بقل ورطبة، وال ق  شاعً ا به، ولٌس مُ أصل  أو أرض  إال بشرط قطع إن كان منتفعً 

ك ما شرط قطعه بطل البٌع بزٌادة غٌر ٌسٌرة إال الخشب فًل، وٌشتركان فٌها، ر  إن تُ لقطة أو مع أصله، و

وما تلف سوى ٌسٌر بآفة سماوٌة  .، وعلى بابع سقً، ولو تضرر أصلقاط وجذاذ على مشتر  وحصاد ولُ 

ي وصًلح بعض ثمرة شجرة صًلح لجمٌع نوعها الذ بع مع أصل أو ٌإخر أخذ عن عادته،فعلى بابع ما لم ٌُ 

ه بالماء الحلو، وبقٌة ثمر بدو نضج وطٌب ، وعنب أن ٌتموّ أو ٌصفرّ  فً البستان، فصًلح ثمر نخل أن ٌحمرّ 

 ".لم  ٌر ج  ها ومقودها ونعلها، وقن  لباسه لغراذأكل، وٌشمل بٌع دابة ع  



من به واصحأرسول هللا نبٌنا محمد وعلى آله وسًلم على الالصًلة والحمد هلل وبسم هللا الرحمن الرحٌم و

 :الثمارصول وبٌع األهذا الفصل عن  ًسٌتكلم المإلف رحمه هللا ف ،اهتدى بهداه

ا أمّ و ،البساتٌنوالدور و ًراضوالمراد به هنا بٌع األ ،ع عنه غٌرههو ما ٌتفرّ صل وجمع أ :صولاألو

والنخٌل شجار واأل ًراضم المإلف هنا عن بٌع الدور وبٌع األسٌتكلّ  .معروفة ًفجمع ثمرة وه :الثمار

له  هو ٌدخل فى باب البٌع ولكن ٌفردونه العلماء ألنّ النسبة لهذا الباب عقده المصنف وب ،الثمار والزروعو

 .شروط البٌع ًتدخل فى كتاب البٌع المتقدم أو ف ًمور الته وإال هو من األأحادٌث تخصّ أحكام و

و وهبه أو أا ذا باع دارً ، "إالبٌت ًالوقت الحال ًعندنا ف" اذا باع دار  إ"قال رحمه هللا: ، ببٌع الدوروبدأ 

 ٌصحّ  ًالتً وه "شمل البٌع أرضها": قال ؟ٌدخل فى هذا البٌع يما الذ -" و وقفه شمل هذا البٌعأرهنه 

جزاء أه من رض معدنها الجامد ألنّ وكذلك ٌدخل فى األ ،البٌع ًواد العراق فًل ٌدخل فس  بٌعها بخًلف 

 ًفًل ٌدخل ف -والذي هو البترول اآلن  -كالنفط  يا المعدن الجارمّ أو ،والحدٌد الفضةرض مثل الذهب واأل

 اسقفها وباب  و" ،هذه الدار ًاء الموجود فالبن "بناءهاو"قال:  .مورمثل هذه األ ًالناس شركاء فالبٌع و

السلم المسمور وهو السلم وٌسمونه  "ا مسمورٌنا ورف  سلم  و" ،الدار ًت فالباب المنصوب المثبّ  "امنصوب  

 .الدار ًذا كان مثبت فإالسلم هذا ال ٌدخل فى البٌع إال  ،الدرج ًٌرقى علٌها الناس واآلن ه ًالمرقاة الت

، الخابٌة المدفونة فً حفظ فٌه الماءٌ ًالوعاء الت ًالخابٌة ه "خابٌة مدفونةو" ،الجدار ًا فا مسمرً رفً و

 ًلبكرة ونحوها التاالمفتاح وال ٌشمل الحبل والدلو وال ٌشمل البٌع القفل وقال: و .البٌع ًتدخل ف األرض

 .خرج بها الماءٌُ 

 ملش": قال ؟رضٌدخل فى بٌع هذه األ يهبها فما الذوو أذا باعها إا : أو أرضً قال ًراضبٌع األٌتكلم عن  ثمّ 

البناء  يأ "بناءهاو" ،ما له ساقالغرس هو كل و " الغرس عندنا فً المذهب ٌشّبهونه بالبناء،غرسها

والزرع  ،ما ٌكون من نصٌب البابعرض وإنّ بٌع األ ًالزرع ال ٌدخل ف "ازرع   ال" ،رضهذه األ ًالموجود ف

 :نواعه كثٌرةأالمذهب  ًعندنا ف

 مثل الشعٌر والقمح ،حصدٌ  ول: ما النوع األ. 

  وهذه األشٌاء الخضراء كالجرجٌر ونحوه، مثل البرسٌم والبقدونس والنعناع ،جزٌ  : ما ًالثانالنوع. 

  بح  ب  الح  ومثل الباذنجان والخٌار والكوسة ، لقطٌ  : ما الثالثالنوع. 

 ،ا أن تكون من األشجارإمّ ا أن تكون من الزروع وإمّ  :ا تنقسم قسمٌنالثمار أٌض   ،كل هذه من الزروع

 .الباذنجانالبامٌة والطماطم و :مثل ،رض هذه ٌحصل منها هذه الثماراأل ًتنتشر ف ًالزروع الت

  :البصل كذلك الفجل والثوم ومثل الجزر و ،رضاأل ًالمقصود منه مستتر فالنوع الرابع من الزروع

 .كلها من الزروعهذه 

ذا إعلى ملك البابع ال تخرج منه إال هذه الزروع تكون مبقاة  ا فإنّ رضً أنسان ذا باع اإلإهذه الزروع كلها 

 يا ٌزرع مرة واحدة فهذا الزرع الذلكن الزروع هذه منها م ،ملكه ًه ٌدخل فذلك فإنّ  ياشترط المشتر

البرسٌم هذه ٌقولون تستمر أي ط ٌزرع أكثر من مرة مثل الق   يوالذ ،لك البابعمُ  ًمرة واحدة ٌكون ف ٌزرع

ي. ٌكون للبابع وما بعدها ٌكون للمشتر ةهذا الجز الظاهر ،على ما قٌل -األرض خمس سنوات ٌحصد  ًف

ا الزرع إذً  يما بعدها تكون للمشترالخٌار اللقطة الموجودة حال البٌع تكون للبابع ولقط مثل الباذنجان وما ٌُ 



الموجود اآلن ٌكون للبابع وما  ما ٌتكرر حصاده أو لقطه فنقول أنّ دة ٌكون للبابع وحصد مرة واحٌُ  يالذ

 ي.أخذه ودخل فى ملك المشتر يذا اشترطه المشترإكذلك الموجود هذا  ي،ربعده ٌكون للمشت ًٌؤت

ذا إ -البٌع إال بشرط  ًا بذر الزرع ال ٌدخل فأٌضً  "ا وال بذرهبناءها ال زرع  ا شمل غرسها وأو أرض  ": قال

العقد  يأن ٌعقد المشتر ٌصحّ  ًٌعن "مع جهل ذلك ٌصح  و"قال:  .البٌع ًه ٌدخل فذلك له فإنّ  ياشترط المشتر

بٌن  ،الجاهل بالحكم له الخٌار -الخٌار له  هو أنّ هذه الزروع تكون له ولكن هناك حماٌة له و جهل أنّ ٌو

 ها للبابع ثمّ ن الزروع كلها تكون له وال ٌعلم أنّ أ ا ٌظنّ أرضً  يقد ٌدخل ٌشتر ًٌعن ،ا أو الفسخمضاء مجانً اإل

 .الفسخ وأمضاء ا للبابع فٌكون له الخٌار بٌن اإلهٌعلم أنّ 

ا وما ٌجز مرار  " ،المطلعة كما فى رّ هو الم   :وبالفتح ،ما تهٌؤ ألن ٌجز :الجز بكسر الجٌم -ما ٌجز : وقال

 "يالباذنجان فؤصوله للمشترطم وا كالطماأو ما ٌلقط مرار   ،البقدونسمثل الجرجٌر والبرسٌم والنعناع و

رض بالنسبة لما ٌجز فهو كذلك ما ٌوجد فى األ يصان لهذه الثمار تكون للمشترغاأل هًالمراد باألصول 

 ي.للمشتر

شترط أن لكن ٌُ  اهر اآلن عند البٌع ٌكون للبابعما ٌلقط الظالجزة و ًٌعن "لقطة ظاهرتانجزة وو": قال

أن  كذلك الثمار فٌلزم ،إلٌه فهذا قد ٌطول ًتنته هذه الزروع لٌس لها حدّ  ألنّ  ؟اذالم ،ٌقطعها فى الحال

هذه  يذا اشترط المشترإ "مشتر  ما لم ٌشترطه "قال:  .حال لبًل ٌحصل خًلف فى المستقبلٌقطعها فى ال

 .مور كلها دخلت فى البٌعاأل

لع هو وعاء العنقود المراد بالط  و "بفتح الطاء - لعهق ط   تشق  من باع نخل  و"قال:  بٌع النخٌلعن م تكلّ  ثمّ 

ا ه ٌخرج الرطب وأحٌانً ذا لقحت فٌه فإنّ إ ،نخلةه الح بلق  تُ لع هذا تكون أنثى ٌخرج فٌها ط   ًوكل نخلة من الت

مع  "رب  لو لم ٌإ  و ق طلعه تشقّ من باع نخًًل و"قال:  .ا الرطب من الرٌحٌخرج أٌضً ال تلقح من قبل المزارع و

باعها إال أن ٌشترطه  ياع نخلة بعد أن تإبر فثمرتها الذمن ب: "سلم علٌه وصلى هللا ًالحدٌث ٌقول النب أنّ 

 ي.ها تكون للمشترذا لم ٌلقح فإنّ إا أمّ  ،حهالقّ رها والثمار تكون للبابع اذا أبّ  الحدٌث علق كون هذه "مبتاع

ٌقولون  هألنّ  ،ه ٌكون للبابعح فإنّ قبل أن ٌلقّ و ،مذهب عندنا منذ أن ٌتشقق الطلع وٌتفتح هذا وعاء العنقودال

ُ ه ذا تفتح فًٌلزمإه اآلن أنّ  لتلقٌح الم ٌلحق بالتؤبٌر ولحق الحكم بالتشقق وأُ  ،لحق الحكم بهمباشرة التلقٌح فؤ

الجداد . ا له إلى جدادمتروكً  ًٌعن ىبقّ مُ هذا البابع  ًٌعن "لم ٌإبر فالثمر لهو"قال:  .ورد فى الحدٌث يالذ

الجداد هو القطع وٌقال بالذال  المطلعٌقول فى  ،كًلهما صحٌحالذال وبعض النسخ بالدال والبعض بً ف

تشقق  يالذ بقى هذاٌُ  ،غٌرها المراد به القطعشامل لثمار النخٌل و ًوالجداد ٌعن ،المطلع ًالدال كما فو

أن ٌكون ذلك المتشقق  يذا اشترط المشترإ "ما لم ٌشترطه مشتر  " ،إلى أوان أخذه يطلعه ٌبقى إلى جداد أ

الفقهاء و ،شجارألعلى ا ًألحق الحنابل بها الثمار الت ،مسؤلة بٌع النخٌله ٌكون له هذا هو االصل فى له فانّ 

 .شجار وٌدل على ذلك ما سٌذكره المإلفنواع األأٌعرفون الزروع و

الثمار تختلف  ،ظاهر ًٌعن :معنى باد   "كذا حكم شجر فٌه ثمر باد  و"قال:  ،شجاربٌع األاآلن سندخل فى 

فهنا  ،وسطها الثمرة ًتظهر ف فتح ثمّ نت  ثمّ واًل أوهناك ما تظهر زهرة  ،من الثمار ما تظهر مباشرةهناك 

ومثال ذلك الرمان والتٌن ٌخلقه هللا عز  ،لٌس لها زهر تخرج مباشرة ًذه الثمار التف هٌقول المإل يالذ

؟ تكون ذا ظهرت هذه الثمرة تكون لمن عند البٌعإف ،ًءش ين أغصان الشجر بدون ما ٌتقدمها أجل مو

ور هو بفتح النون هو الن   "و ظهر من نورهأ": ا قالثانًٌ  ،ولهذا األي، ؟ تكون للمشترذا لم تظهرإو ،للبابع



ٌخرج منه  ٌتفتح ثمّ  ول ما ٌظهر زهر ثمّ أالمشمش ٌقول،  كالمشمش – لوان مختلفة هناكأله الزهر و

ن لم ٌظهر ٌكون من إع ونصٌب الباب ه ٌكون منذا ظهر المشمش فانّ إف، وسط هذه الزهرة ًالمشمش ف

 ي.نصٌب المشتر

م وهو كمام جمع كُ األ ،شجار المقصود منه الوردو من األأهناك من الزروع  "كمامهأو خرج من أ"قال: 

ذا بٌعت إفهذا الورد  ،شجار فٌها وردأٌبٌع  ًقد ٌخرج الورد غٌر متفتح ٌعن ًٌعن ،حتفتّ ذا خرج وإالغًلف 

فإذا  ي،ه ٌكون من نصٌب المشترنّ إا فال زال مغلفً ورد لم ٌتفتح و شجار وفٌهأتان وفٌه ذا بٌع البسإ - الشجرة

 .تفتح ٌكون من نصٌب البابع

ما قبل وقطن و كورد"قال:  ،مصر ال نعرف كٌف ٌخرج ًالقطن ف "قطنكمامه كورد وأوخرج من "قال: 

كمامه الورد أقبل أن ٌخرج من قبل ظهور الثمر من نوره وقبل تشقق الطلع قبل ظهور الثمر و ًٌعن "ذلك

ٌقصد  ،قصد أخذه أو ال ٌقصدا سواء ٌُ شجار مطلقً على األ يالورق الذ "اق مطلق  ر  قبل ذلك والو  ما و"ٌقول: 

 ي.ه ٌكون للمشترأخذه كالعنب فإنّ 

 ،شجاراألثّم بٌع النخٌل ثّم بٌع راضى األثّم بٌع انتهٌنا من بٌع الدور  ،الزروعسٌتكلم عن بٌع الثمار و ثمّ 

نهى الرسول أن تباع ثمرة  ،ًٌحرم ٌعن "صلحه بٌع ثمر قبل بدو   وال ٌصح  ": قال ،الثمار بٌع ًسندخل ف

أن ٌبٌع اإلنسان الثمر قبل  كذلك ٌحرموهذا الحكم التكلٌفً: ال ٌصّح،  - ال ٌصحّ و: قال، بدو صًلحهاٌقبل 

 ،ثلث صور ًبٌع الثمار قبل بدو الصلح ف ٌصح  ، صلأه لغٌر مالك  زرع قبل اشتداد حدّ وال بدّو صًلحه،

 :ثلث صور ًبٌع الزروع قبل اشتداد حدها ف كذلك ٌصح  و

 :فٌها لبٌع الثمار قبل بدو الصلحبالنسبة 

 ذا بعت النخٌل إنت اآلن أ. النخٌل أوغٌر مالك الشجر  ًٌعن ،صللغٌر مالك األقال:  ،ولىالصورة األ

دو صًلحه هل هو لم ٌبللبابع لما تشقق هذا الطلع وظهر الثمر وكون هذا المتشقق ٌ ،فٌها طلع تشقق

ٌجوز  ؟يالمشتر -ملك النخل  ين تبٌعه للذألكن هل ٌجوز  ،ال ٌجوز ؟إنسان يٌجوز لك أن تبٌعه أل

  .المذهب ًعندنا ف

ن أٌجوز  ،شتداد حدهٌجوز فٌها بٌع الزرع قبل ا ًولى التللصورة األهذا بالنسبة  "رضهأأو "قال: 

 .صولأالزرع لٌس له  نّ صله ألأرض ولم ٌقل لمالك تبٌع الزرع لمالك األ

 إذا : قال ،بٌع الزرع قبل اشتداد حدهكذلك فٌها بٌع الثمر قبل بدو صًلحه و ٌجوز ًالصورة الثانٌة الت"

  :ذكرهما المإلف مقٌد بقٌدٌنولكن هذا  ،بشرط قطعه فى الحالٌجوز أن ٌبٌعه اشترط قطعه" 

 .سرافإهذا  ،نتفع بهن لم ٌُ إه ال ٌجوز قطعه ألنّ  "ا بهعً إن كان منتف  ": قال: ولالقٌد األ -

 ؟النصف هًأٌن  ،علم عٌنهاٌملك نصف الثمار ولكن ال ٌُ  ًٌعن "اشاعً لٌس مُ و": قال: ًالشرط الثان -

خٌك أنت تملك النصف وأ ،هذا النخل ثمار ً مشتركٌن فأخوك مثًًل نت وأ .ال ٌجوز ،ال ٌعلم عٌنها

 ،الربع ،القدر: النصف ،و معلوم القدر مجهول العٌنالمشاع ه ،فالملك اآلن هنا مشاع، النصف

 .نة فى هذا الثمرعٌّ لكن عٌنه مجهولة لٌست مُ  ،الخمس

 صل بما ٌبٌع األ ًٌعن ،صلهاأأن ٌبٌعها مع  ،الثمر قبل بدو صًلحهاٌجوز فٌها بٌع  ًالصورة الثالثة الت

ٌجوز ، لم ٌبدو صًلحها ًٌبٌع النخٌل بما فٌه من الثمار الت ًٌعن ،لم ٌبدو صًلحها ًفٌه من الثمار الت

 الشٌخ محمد رحمه هللا ٌخالف بعض الصور، لكن المذهب عندنا هكذا. .عندنا



 ،البقدونسرض مثل الجرجٌر وت به األكل نبات اخضرّ  البقل هوما هو البقل؟  "رطبةو قلوكذا ب  ": قال ثمّ 

ت،  –لقط ا ووالرطب ه .هذه البقل كذا بقل ورطب ٌجوز بٌع الرطب و. وهو البرسٌمنسمٌه فً األحساء ج 

ال إمن الزروع هذه ال ٌجوز أن تباع  ًالثمار التوالرطبة و ،هذه بالنسبة للبقول -وال قثاء ونحوه إال لقطة 

ن ٌكون أعه لكن بشرط ن تبٌأالخٌار ٌجوز وكذلك اللقطة مثل الباذنجان و ،جزة موجودة مربٌة عند البٌع

صلى هللا الرسول ، ن ٌمنع بٌع السنٌنأوالمراد من ذلك هو ٌرٌد  ،رض تراهاأل ًموجود ف كله، اموجودً 

الباذنجان عندك  يشترأن أرٌد أ ناأتؤتى إلى مزرعة تقول  ًٌعن ،مسلم نهى عن بٌع السنٌن ًفعلٌه وسلم 

بٌع السنٌن بٌع  المذهب عندنا ال ٌسمح ألنّ شٌخ اإلسًلم رحمه هللا ٌرى جواز ذلك، لكن  .و سنتٌنألمدة سنة 

ا حال ن ٌكون موجودً أو ٌجز أبٌع ما ٌلقط  ًشترط فمة قد توجد فى المستقبل وقد ال توجد لذلك ٌُ شٌاء معدوأ

نواع أنوع من  ًالقثة ه - صلها كالباذنجان والقثةأذا بٌعت هذه اللقطة مع إ ،صلهأٌقول: مع  -و أ .البٌع

 .غصانها ٌجوز بٌعهاأذا بٌعت مع إهذه ، البامٌةو -الخٌار 

ا بعد بدو من الزروع هذه ٌجوز بٌعه ًكذلك ما ٌلقط مثل الثمار التبٌع هذه البقول و ًلة هعندنا هناك مسؤ

بٌعها بعد بدو  شجار ٌجوزاأللى ع ًبخًلف الثمار الت ؟الحال لماذا ًن تقطع فأشترط الصًلح لها لكن ٌُ 

الحال  ًقطع فن ٌُ أشترط ٌُ  ن ٌقطع فى الحال بل حتى ٌشترط التبقٌة لماذا هنا كذلك؟أصًلحها بدون شرط 

اشتراه  يوهو الذ ًءفإذا خرج الٌوم ش، الزروع ال تخرج دفعة واحدة ًف ًالثمار الت نّ بعد بدو صًلحه أل

ه الثمار ال تقف عند حد معٌن لو هذ نّ أذلك ذكرنا كللبابع، ؟ ا سٌخرج معه غٌره وهذا الغٌر لمن ٌكونغدً 

ال تكبر مثل هذه تصل لحد معٌن و، النخٌللى ع ًغصانها تكبر بخًلف الثمار والتمور التً أبقٌت فأ

حق و يجدٌد فٌختلط حق المشتر ًءا سٌخرج شٌضً أذا تركت ٌوم تكبر وإالزروع  ًا الثمار فمّ أ ،الرمان

ٌُجزّ  بٌعلجواز شترط لذلك ٌُ  ،البابع  .ٌلقطالحال و ًن ٌجز فأحتى بعد بدو صًلحها  هذه الثمار وما 

ال إذا زادت زٌادة غٌر ٌسٌرة إهذه الباذنجانة  "ل البٌع بزٌادة غٌر ٌسٌرةط  ن ترك ما شرط قطعه ب  إو"قال: 

 ثمّ . هذه الزٌادة ًف يالمشترٌشترك البابع و -ٌشتركان فٌها و ،ذا اشتراه ال ٌبطل البٌعإه نّ إقولون فب ٌالخش

ما لم  يالمشترلى قطع الثمار ٌكون ع ًجداد ٌعنما ٌلقط و :لقاطو "لقاط حصاد الزروعحصاد و": قال

الثمار  ًن ٌسقألزم البابع ٌُ  سقٌه" بابععلى و": قال .ذا اشترط على البابع صحّ إٌشترط على البابع ف

ن ٌسقٌه حتى ٌؤخذه أا بدا صًلحه ٌلزم البابع لو اشترى ثمرً  ًٌعن ،صلشجار والنخٌل ولو تضرر األواأل

  .وان حصادهأه حتى ن ٌسقٌأٌجب على البابع  ًفٌد الوجوب ٌعنتُ  "على"و ي،المشتر

اآلفات السماوٌة  :المراد بالجوابح ،مسؤلة الجوابح هذه الثمار تعترٌها الجوابح ًذكر مسؤلة مشهورة وه ثمّ 

ما تلف بآفة سماوٌة سوى و"قال:  ،الغبارالرٌاح الشدٌدة والشدٌدة ومطار من عند هللا عز وجل كاأل ًالت

 ضمانهذا ٌكون من  "آفة سماوٌة سوى ٌسٌر فعلى البائعٌسٌر الٌسٌر هذا ال ٌبطل به البٌع وما تلف ب

خٌك بغٌر حق فهذه الجوابح تكون تالفة أن تؤخذ مال أصابته جابحة فًل ٌحل لك ؤا فخٌك ثمرً ذا بعت ألإ البابع

؟ يعند ًالثمار الت يكٌف ٌقبض المشتر ي،ن ٌقبضها البابع المشترأحتى بعد  - على البابع حتى بعد القبض

لكن  ،البابعلى ٌكون الضمان ع اٌضً أال توجد حواجز وتلفت  ًذا خلى البابع بٌنه وبٌن الثمار ٌعنإة بالتخلٌ

الحكم اآلن؟ هنا الضمان على  صابتها جابحة من السماء ماأوضعها و جزها ثمّ خذها وألو  يالمشتر

ٌبع التمر مع ما لم  ًٌعن "صلأما لم ٌبع مع وى ٌسٌر فعلى بابع ما تلف بآفة سماوٌة سوي. "المشتر

 . يضمان المشترا جابحة هذه تكون من صابتهأ ت بعت النخٌل بما فٌها الثمار ثمّ أن ًٌعن ،صلاأل



ها نّ إر عن عادتها حتى أتتها الجابحة واتلفتها فالثماخذ أٌإخر المشترى  "،أو ٌإخر أخذ عن عادته": قال

: لو بٌع الثمر كشاف القناع ًور فذكرها الشٌخ منص ًا الصورة الثالثة التٌضً . أيضمان المشترتكون من 

ها نّ إف ،صابتها جابحة من السماءأ عته لمالك الشجرة ثمّ بثمر وبدا صًلحه و ينا عندأ ًٌعن ،صلهألمالك 

 ي.ا لحصول التسلٌم للمشترالتسلٌم حصل تامّ  ألنّ و يالمشترضمان تكون من 

ا كل ما تكلم عنه هنا هو طبعً  ؟وعالزر المذهب هل هو خاص بالثمار أم هو ٌعمّ  ًبالنسبة لوضع الجوابح ف

و تجز كالبرسٌم أتحصد  ًلكن الزروع الت ،من الزروع ًو الثمار التأشجار من األ ًالثمار سواء الثمار الت

لكن خالف فٌه كما ذكره الشٌخ منصور و يجابحة من السماء على ضمان المشترصابتها أذا إالشعٌر هذه و

على القول  ًها كالثمار هأنّ  ًما ذكر الشٌخ مرع. لى قول المرجوحها عأنّ لكن الشارح ٌقول  ً،الشٌخ مرع

  ي.شترها من ضمان المنّ إذا تلفت فإالزروع  أنّ المذهب وإال فالمذهب  ًالمرجوح ف

 من التٌن شجار مثًًل أعندك " البستان ًف يثمرة شجرة صلح لجمٌع نوعها الذ صلح بعضو": قال ثمّ 

ٌجوز أن  بذحٌنا، صًلح جمٌع الشجر من نفس النوع هذهذا ٌحكم ب ،لٌس كله - فصلح بعض ثمر الشجر

شجرة واحدة هذا ٌحكم  ًن بدا صًلح بعض الثمار فإكان فٌها ثمار لم ٌبدو صًلحها ولكن  نإتبٌعها و

 .من نوع هذه الثمرً ه ًشجار التٌحكم بصًلح جمٌع األو ،بصًلح هذه الشجرة

ٌ  تكلم  ثمّ  و أصابته الحمرة أذا إ "و ٌصفر  أ ن ٌحمر  أل مر النخفصلح ث": قال، حكم بصلح الثمركٌف 

ن أالمراد به بالماء الحلو و هٌتموّ ن أوصًلح العنب ٌكون  ،ٌجوز بٌعه بذحٌنوا ه ٌكون صالحً نّ إالصفرة ف

عنب ٌتموه بالماء الحلو و ،كما قال الشٌخ منصور رحمه هللا ،تذهب مرارتهٌظهر ماإه وٌصفى لونه و

ظهور النضج وطٌب  ًٌعن "نضج بدو": قال ،ا بقٌة الثمار غٌر النخٌل والعنبمّ أو، حٌنبذ بدا صًلحهو

. حٌنبذ ٌجوز بٌعهاه ٌكون قد بدا صًلحها ونّ إكلها فأالتفاح والبرتقال وطاب  ًذا ظهر فٌها النضج فإكل األ

  .غط ال ٌنضغطذا ضُ إا حٌث ن ٌكون صلبً أوالمراد بالشدة  ،و ٌبٌضأٌشتد ن أبدو الصًلح فى الحبوب 

المقود ٌشمل  "ومقودها ،اللجام ًٌعن - ارهاذع" ،نسان دابة كفرس مثًًل إلو باع  "ٌشمل بٌع دابةو"قال: 

المراد بالنعل  "نعلهاوومقودها "قاد باللجام وغٌر الفرس بالمقود الفرس تُ ، قاد به الدابة غٌر الفرسهو ما تُ و

ا ثٌاب مال أمّ لغٌر ج   يهذا البٌع لباسه الذذا باع قنا شمل إو، قدمٌها ورجلٌها ًٌكون ف يهو الحذاء الذ

 .البٌع ًمال فًل تدخل فالج  

بفتح السٌن والًلم هو عقد على موصوف بالذمة مإجل بثمن  نمالس   "،نم لسبعة شروطالس   ٌصحّ و": قال فصل

ن ٌعطٌه بعد سنة عشرة أصوع ألاير على ألف  ٌعطٌه مثًًل نسان آلخر وإٌؤتى  ًٌعن ،مقبوض بمجلس العقد

ى دٌن ألجل مسمّ ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا تداٌنتم ب: "صل فٌه قوله تعالىاأل ،هذه صورة السنم ،ر مثًًل من البُ 

وزن معلوم إلى أجل وفلٌسلف فى كٌل معلوم  ًءش ًمن أسلف ف" ا حدٌث:ٌضً أالسنم و ًهذا ف"، فاكتبوه

شروط  سبعةالسنم ب ٌصح  ، جماع على صحة السنمحكم المنذر اإلو .الصحٌحٌن ًوهو حدٌث ف" معلوم

 :زٌادة عن شروط البٌع

 شٌاء ومن األ ،ضبط صفتهن تُ أٌكون المسلم فٌه ٌمكن  ًٌعن ،ن ٌكون فٌما ٌمكن ضبط صفتهأ: األول

األدهان واأللبان كالحبوب و :المكٌل ٌمكن ضبط صفاته ،نحوهكمكٌل و :ٌمكن ضبط صفتها قال ًالت

 .ٌر ذلك من الصفاتغبذكر وزنه وه ٌمكن ضبط صفته نّ أل ٌصحّ  -مثل الموزون ، ونحوه



 ا ٌقول تمر إخًلص أو سكرى أمّ  ًٌعن ،نوعهجنس المسلم فٌه و ًٌعن ،ذكر جنسه: : قالًالشرط الثان

ا كل وصف ٌضً أن النوع وٌذكر ٌعٌّ  -ً أو نجران يأو قطر ي بر سعودٌقول مثًًل  ًٌعن، جنسه فهو التم

ٌختلف الثمن  ًوصاف الته ٌذكر األنّ أا والمراد ا بٌنً ٌختلف به الثمن اختًلفً  ًٌعن ،اٌختلف به الثمن غالبً 

ذا إٌذكر  -م د  ق  : وحداثة وقال .ٌذكر كل صفات المسلم فٌه حتى ال ٌحصل إشكال، و عدمهاأبوجودها 

 .و حدٌثأكان البر قدٌم 

 ا ن ٌكون معلومً أو ن ٌذكر قدر المسلم فٌهأٌشترط  ًٌعن ،ًذكر قدره بمعٌاره الشرع: الشرط الثالث

 وال ٌصحّ ": قال ،هكذاٌكون بالكٌل ون أ بدّ  مكٌل فًل ًسلم فأذا إف ً،ٌقدر بالمعٌار الشرعأن ٌكون و

 ً.المكٌل بمعٌاره الشرع ًن ٌسلم فأ بدّ  ال "ا وال عكسهمكٌل وزنً  ًف

  :ن أٌشترط و ،الثمن ًٌذكر له أجل له وقع ف أن ،ٌشترط لصحة السنم جل معلومأوذكر الشرط الرابع

الثمن كالٌوم  ًلٌس له تؤثٌر ف ًالثمن ٌعن ًجل لٌس له وقع فذا كان األإا فجل معلومً ٌكون هذا األ

 ،ان ٌكون معلومً أكذلك ٌشترط  ،لحمٌؤخذه منه كل ٌوم كخبز و ًءش ًالسنم فٌه إال ف الٌومٌن ال ٌصحّ و

 .ثًلثةشهر وسنة وشهرٌن و ًقال: ف

  :وقت تسلٌمه  ًا فى محله ٌعنٌوجد المسلم فٌه غالبً  ًٌعن ،ا فى محلهن ٌوجد غالب  أوالشرط الخامس

التمر ٌسلم فى الشتاء  ًن ٌسلم فأا مثل ن ٌكون المسلم فٌه وقت التسلٌم موجودً أووقت حلوله ٌشترط 

 :العكس ال ٌصحّ . والصٌف ًأصوع من التمر ف عشرةن ٌعطٌه أالشتاء على  ًلاير ف ألفٌعنى ٌعطٌه 

ن ٌوجد أ .الشتاء ًالتمر ال ٌوجد ف ألنّ  ال ٌصحّ  ،الشتاء ًلاير وٌؤخذ التمر ف ألفٌسلم فى الصٌف 

أن  يهو المشترا ٌخٌر المسلم وإمّ  ،قال: صبر  ،ن ٌسلم إلٌهأمحله فإن تعذر ما استطاع  ًا فغالبً 

 .ٌصبر حتى ٌوجد المسلم فٌه أو ٌؤخذ رأس ماله

 يفلٌسلف أ ًءش ًمن أسلف ف ،ن ٌقبض كل الثمنأالشرط  ،وقبض الثمن قبل التفرق: الشرط السادس 

 ًالبٌع ٌكف ًا قدره بخًلف رأس المال فرأس المال هنا أن ٌكون معلومً  ًٌدفع اآلن وٌشترط ف

 .ن ٌكون معلوم القدرأ بدّ  ال، المشاهدة ًا هنا ال ٌكفأمّ  ،المشاهدة

 و ٌسلم ٌقول أعٌن سلعة معٌنة  ًذمته ال ٌسلم ف ًٌسلم ف ًٌعن ،الذمة ًن ٌسلم فأ: الشرط السابع

غٌر موجود  ًءش، ٌسلم فى الذمة، ٌاه بعد سنة هذا ال ٌصحّ إا البر تعطٌنى هذ ًلاير ف ألفأسلمت 

ه على خًلف نّ إ بعض العلماء بل الحنابلة ٌقولون لذلكالحقٌقة بٌع معدوم و ًولذلك السنم هو ف، اآلن

 ًلكن هو ف ،ه على القٌاسنّ أسًلم وابن قٌم رحمهما هللا ٌثبتون صل وشٌخ اإلعلى خًلف األالقٌاس و

معٌن كهذا  ًءش ًف، فٌه عٌن : ال ٌصحّ قال. ثناء العقدأ ًغٌر موجود ف ًءش، الحقٌقة بٌع معدوم

هذا  ثمرة شجرة معٌنة ال ٌصحّ  ًوال ف، اهً إٌهذا الشعٌر بعد سنة تعطٌن ًلاير ف ألفلمتك أس - الشعٌر

  .السنة القادمة ًها قد ال تثمر فنّ أل ؟الماذ

موضع  ً: فقال؟ ٌن ٌجب الوفاءأصل ال ٌجب ذكر مكان الوفاء واأل "،العقدظهار موضع وٌجب إ": قال ثمّ 

ه ٌتقٌد نّ إموضع غٌر مكان العقد ف ًذا اشترط الوفاء فإ ،غٌره ًن لم ٌشرط فإحصل فٌه العقد  يالعقد الذ

ال ٌمكن  نمكا ًذا عقد فإال إصل ال ٌجب ذكر مكان الوفاء األ نّ أا ذكرنا ٌضً ، أن ٌسلمه فٌهأ يوٌلزم المشتر

 .ن ٌذكروا مكان الوفاءأٌجب علٌهم  بذالبحر حٌن ًو فأفٌه الوفاء مثل طابرة 

ر وصع من البُ أ عشرة ًلاير ف ألفسلم ي أللمسلم الذ ال ٌصحّ  "بٌع مسلم فٌه قبل قبضه وال ٌصح  "قال:  ثمّ 

لٌه عنده إٌل المسلم ن ٌحأ ال ٌصحّ  ًٌعن "وال الحوالة به": قال ،ن ٌقبضهاأٌبٌعها قبل و ًن ٌؤتأ ال ٌصحّ  -



 لى هذا المدٌن ٌؤخذ حقه منه ال ٌصحّ إن ٌحٌل المسلم أ فًل ٌصحّ ، ن له عنده دٌن من جنس المسلم فٌهداء مدٌ

ٌحٌل هذا  ٌكون على المسلم دٌن من جنس المسلم فٌه ثمّ  ًالحوالة علٌه ٌعن ال تصحّ  ًوال علٌه ٌعن كذلك ال

 .عند الحنابلة الدابن على المسلم إلٌه ٌؤخذ منه المسلم فٌه ال ٌصحّ 

 يٌطلب المشتر ًأن ٌؤت كذلك الكفٌل ال ٌصحّ  ،أخذ الرهن بالمسلم فٌه ال ٌصحّ  "وال أخذ رهن به"قال:  ثمّ 

 عندنا حدٌث هو ضعٌف حقٌقة: ،ور كلهامتعلٌل هذه األ :واحد ًءا ٌهربون من شهم طبعً ، من البابع كفًًٌل 

التمر  ًٌسلم ف ًٌعن ،صرف المسلم فٌه إلى غٌرههم ٌخشون أن ٌ "فًل ٌصرفه إال غٌره ًءش ًن أسلف فم"

أخذ غٌر  ال ٌصحّ  "وال أخذ غٌره عنه"قال: . ال ٌصحّ  - موال نقدٌةأأو على ،  على برفٌتصالحون مثًًل 

 .ا عنهالمسلم عوضً 

الشرع هو  ًفهو مصدر ورض بفتح القاف وحكى كسرها والق  : القرضتكلم عن  - فصلقال رحمه هللا:  ثمّ 

 مندوب للمقرض حكم القرض ؟ما حكم القرض -كم القرض حُ و ،ٌنتفع به وٌرد بدله ا لمندفع مال إرفاقً 

درعه مرهونة عند صلى هللا علٌه وسلم و ًلٌس هو من المسؤلة المكروهة وقد مات النبو ،باح للمقترضم  و

سلم صلى هللا علٌه و ًالنب نّ أا هناك أحادٌث أخرى تدل على ٌضً أه ٌقترض وهذا ٌدل على أنّ  -ي ٌهود

غٌرها من و .."ج عن معسرن فرّ م  " :ا هناك أجر كبٌر لمن أقرضٌضً أا وفالقرض لٌس مكروهً ، ٌقترض

 .ادٌثحاأل

أن ٌقرض من  علٌه البٌع ٌصحّ  يأن ٌجر كل ما ٌصحّ  "آدم ًقرضه إال بن بٌعه صح   وكل ما صح  "قال: 

كًلم المصنف ٌشمل و، قرضه ال ٌصحّ بٌعه و  ٌصحّ الرقٌق مثًًل  نًٌع - آدم ًالمكًٌلت والموزونات إال بن

ا لذلك هناك عبارة المإلف فٌها ن ٌكون المقرض عٌنً أعندنا من شروط صحة القرض ، قرض المنافع

 .قصور

 كل عٌن ًف ٌصح  و": ٌقول ،ٌخرجوا قرض المنافع ًا لكعٌن ٌقصدونه قولهمو "نكل عٌ ًف ٌصحّ و": قال

كٌف قرض المنافع؟  ،سًلم ٌرى صحة قرض المنافعشٌخ اإل" قرض المنافع ال ٌصح  آدم و ًبٌعها إال بن

مثل الزمن  ًمزرعتك ف ًٌعمل معك ف ًالغد ٌؤت ًهو ف مزرعته ثمّ  ًمعه الٌوم تعمل معه ف ًن تؤتأٌقول: 

 .قد عملت فٌه معه يذال

 :نذكرها لصحة القرض شروط ستةشترط ٌُ 

 اعٌن   ضن ٌكون المقر  أول: األ. 

 بٌعه ن ٌصح  أ: ًالثان. 

 علم قدره بخلف البٌع ال ٌشترط: الثالث. 

 تبرعه ض ٌصح  ون المقر  ك: الرابع. 

 عندنا قرض الجهات مثل  فًل ٌصحّ  ،ة تتحمل الدٌونن تكون له ذم  أالمقترض  ًالخامس: ٌشترط ف

ذا أتت تبرعات أنا آخذها ال إتضع من عندك تقول  ًهناك مسجد لم ٌنته ًٌعن، المساجد والمدارس

قرض  ه ٌصحّ نّ أفى المذهب  ًالقول الثان؟ مال ذا لم ٌؤت  إن ستطالب م   ،ه لٌس هناك ذمةنّ أل، ٌصحّ 

: فكنت آخذ على خًلق قال ،اٌجهز جٌشً  نً أمره النبأعبد هللا بن عمرو بن العاص  نّ أالجهات بدلٌل 



نا أخذت منك أقول له أآخذ اآلن البعٌر و ًٌعن، ذا جاءت الصدقةإصدقة فكنت آخذ البعٌر بالبعٌرٌن ال

 ً.هذا القول الثان -ٌعنى إبل الزكاة ، ذا أتت إبل الصدقةإبعٌر سؤرده بعٌرٌن 

  :ما ٌثبت ال ٌجب رد عٌن المقرض وإنّ  ًقال: وٌجب رد مثل فلوس ٌعن ،علم وصفهوالشرط األخٌر

ٌلزم  ؟متى ٌلزم القرض ،ذمته ًه ٌثبت بدله فنّ إا فذا اقترض االنسان شٌبً ، إذمة المقترض ًبدله ف

 .القرض ه ال ٌصحّ ٌاه فإنّ إلت وهبتك هذا الفنجان فلم أقبضك لو ق ًٌعن ،بالقبض

لاير قال  ألفنسان من آخر إذا اقترض إ ؟اشتراط التؤجٌل ٌصحّ  هل ،تؤجٌل القرض ًا مسؤلة وهٌضً أعندنا 

 حتى لو قال لك تعٌده الذمة حااًل  ًالقرض ٌثبت بدله ف أنّ و، ه ال ٌصحّ أنّ المذهب عندنا  ،أعٌدها لك بعد سنة

 ،ل بخًلف الدٌونالقرض عندنا ال ٌتؤجّ  .لقرضاا احتجت أندقابق ٌقول لك  خمسبعد سنة ٌجوز له بعد 

ن تدفعها بعد سنة هذه ألاير على  مابةاشترٌت سٌارة ب  ،ن مثل ثمن سٌارةالدٌ: من القرض الدٌن أعمّ 

ٌاه بعد سنة هذا إعطٌك أن أرٌد أا فقلت أتلفت شٌبً  -  قٌمة متلفأو مثًًل  ،ن ٌطالبك اآلنألٌس له تتؤجل و

 ٌلزم لكن اللوها ال بؤس وتؤجٌلها ولو أجّ  ا القروض عندنا ال ٌصحّ أمّ  ،تؤجٌله هذا دٌن ٌصحّ  -ل ٌتؤجّ 

هذا المقرض محسن فإذا و"، ما على المحسنٌن من سبٌل"قال: عّز وجّل هللا  المقرض بهذا األجل ألنّ 

 .لتؤجٌل نكون جعلنا علٌه السبٌل والعنتألزمناه با

ا، أخرجته الصناعة عن وزن فلٌس ربو الفلوس ذكرنا فى باب الربا ما، ٌجب رد مثله فلوسو طٌب الفلوس ًٌ

الفلوس جعلوها  خرجت من وزن العدل لكن هنا ًا منها فلوس تكون لٌست ربوٌة ٌعنأخرجنقطعة حدٌد و

ل الفلوس كل مكٌمشكلة تختلف من موطن إلى موطن وٌجب رد مثل فلوس و الفلوس، مثالٌة هذا مشكلة

كذلك و ،ن ترد مثلهأا من البر ٌجب علٌك كٌل اقترضت صاعً ممعٌن استخدم للبٌع والشراء سوى النقدٌن و

 .قٌمته ٌوم فقده -على المقترض  -ون فإن فقد هذا المثل فعلٌك موز

ٌفترض معك ، غٌر الفلوس وغٌر المكًٌلت والموزونات ٌرد قٌمتها ٌوم قبضها ًٌعن "قٌمة غٌرهاو"قال: 

بولها لكن لو لم ٌلزم المقرض بقن ترد السٌارة ولكن ترد القٌمة وأال ٌلزم  -ن ترد القٌمة أ فٌلزمك سٌارة مثًًل 

 فٌها خًلف ًالت لابالمسمن وهذه  ،ٌمة وقٌمة غٌرها ٌوم قبضهما ترد القنّ إن ترد السٌارة وأتردها ال ٌلزمك 

 فّصل فٌها. المنتهى، الغاٌةو اإلقناع، والمإلف تابع المنتهىو اإلقناعبٌن 

 مثًًل  ،ال ٌصحّ ٌحرم و هذنإا قبل الوفاء فالقرض ٌجر نفعً  ًكل شرط ف "اٌحرم كل شرط ٌجر نفع  و": قال

ا له اه أجود ممّ إن وفّ  "اه أجود فل بؤسإن وف  و": قال .او رخٌصً أ ا مثًًل ن ٌسكنه داره مجانً أٌشترط علٌه 

". خٌار الناس أحسنهم قضاءً "ان ٌقترض وٌرد ٌقول: صلى هللا علٌه وسلم ك ًالنب ه ال بؤس به ألنّ علٌه فإنّ 

أهدى إلى المقرض هدٌة بعد الوفاء " أو أهدى إلٌه المقترض" ،ال بؤس بها أخذت فهذا فإذا رددت أجود ممّ 

 .بًل شرط من قبل المقرض فًل بؤس فٌه

أخذه أو بعضه  توثقة دٌن بعٌن ٌمكن الشرع ًفو ،هو الثبوت والدوام اللغة: الرهن فى الرهنتكلم عن  فصل

الرهن  ً:وه عقود التوثٌقاتاآلن سٌبدأ المإلف فى ذكر و .ن تعذر الوفاء من غٌرهاإمنها أو من ثمنها 

 .هو جابز باإلجماعوالضمان والكفالة و

من ذلك  ستثنىٌُ  ،كل ما جاز بٌعه من األعٌان جاز رهنه "كل ما جاز بٌعه جاز رهنهو": قال رحمه هللا

زرع لم كذا ثمر وو. المصحف ال ٌجوز بٌعه ال ٌتؤتى على كًلم المإلف ألنّ و ،المصحف ال ٌجوز رهنه



مع لم ٌبدو صًلحهما هل ٌجوز بٌعهما؟ ال و يالثمر والزرع الذ، مما جاز بٌعه ثنىمستٌبدو صًلحهما هذا 

ال ٌجوز بٌع  ،ا دون ولدهالقن هو العبد خالص العبودٌة ال ٌملك من نفسه شٌبً  -كذا قن و .ذلك ٌجوز رهنهما

 .نحوهرهن أحدهما و ال ٌجوز لكن ٌصحّ ، القن دون ولده أو األم دون ولدها أو األخ بدون أخٌه

ر لم ٌبدو صًلحه إلى اآلن الثمتعذر الوفاء وو ثمر لم ٌبدو صًلحه وأا لم ٌبدو صًلحه لكن لو رهن زرعً 

 .إال حتى ٌبدو صًلحهتقدمة وجوز فى الصور الثًلثة المٌر؟ٌقضى منه هذا الدٌن ًهل ٌجوز بٌعه لك

 :نذكرها بسرعة شروط صحة الرهن

 ا: تنجٌزه فًل ٌصح معلقً ولاأل. 

 و بعده ال قبلهأو القرض أ كالبٌع مثًًل  كونه مع حق أو بعده: ًالثان. 

 جابز التصرف ًتبرعه ٌعنبٌعه و : كون الراهن مما ٌصحّ الثالث. 

 أو إعارة بإذن مإجللو لمنافعه بإٌجارة ملك الراهن للرهن و :الرابع. 

 جنسه وقدره وصفتها : كون الرهن معلومً الخامس. 

 من الدٌن الواجب ًءثمن وقٌمة متلف أو بشواجب كقرض والسادس: كونه بدٌن و. 

 .كثمن المبٌع ة المدٌن بوجود سببه وال ٌسقط إال بإبراء أو القضاءٌثبت فى ذمّ  يهو الدٌن الذ الدٌن الواجب

الزمة من طرف وجابزة من طرف  ًلعقد الراهن هو من العقود التا" حق راهن بقبض ًٌلزم فو": قال ثمّ 

ذا قبضه المرتهن إلكن متى ٌلزم الراهن؟ بالقبض . الزمة من قبل الراهن و جابزة من قبل المرتهن، آخر

بد من  ال ٌلزم الراهن بمجرد الرهن بل ال ًٌعن -قبل القبض فهو صحٌح غٌر الزم ا أمّ و ،اه ٌكون الزمً نّ إف

 . فبكٌلهذا كان مكًًٌل : إة القبض هنا كقبض المبٌع المتقدمالقبض وكٌفٌ

إال  ال ٌصحّ  ،الراهن والمرتهن يكل واحد أ "صرف كل واحد منهما فٌه بغٌر إذن اآلخر باطلوت": قال ثمّ 

هو أمانة و ،ا مكانهجعل رهنً تُ من الراهن و - العبد - تإخذ قٌمته قٌمة المعتوقمع اإلثم و ٌصحّ  -عتق الراهن 

 .ٌد المرتهن ًعتبر أمانة فالرهن ٌُ  - المرتهنفى ٌد 

من لاير و ألفض من خالد رتاق :اقترض من اثنٌن ًٌعن "ى أحدهماا فوف  ا واحد  إن رهن عند اثنٌن رهن  و"

ٌكون نصف  ًٌعن "ىن وف  نصٌب م   ًفانفك ف"ى أحدهما رهن عندهما سٌارة واحدة فوفّ لاير و ألفصالح 

وفى المرتهن من أحدهما فانفك ا لشخص واحد فاستا واحدً اثنان رهنا شٌبً  ًٌعن "رهناه أو، "السٌارة مرهون

 .فٌه

بٌع  -فإن كان أذن للمرتهن فى بٌعه  ،امتنع المدٌن عن وفاء "امتنع عن وفائهذا حل الدٌن وإو": قال ثمّ 

ً. من ٌجبره هو الحاكم القاض -" أجبر المدٌن على الوفاء" :إن لم ٌؤذن - وإال ،و أذن لغٌره باعه، أالرهن

أو عذر لكن ال ، فإن أبى الوفاء أو البٌع حبسه ٌند   ًٌف ًو بٌع الرهن لكأٌجبره على الوفاء  "أو بٌع الرهن"

إذا باع دٌنه ونبذ ٌجوز للحاكم أن ٌبٌع الرهن ووفى حٌ ًلم ٌف جلدات فإن أصرّ  01ٌزٌد فى الٌوم عن 

و ً أة المدٌن الباققل فٌبقى فى ذمّ أتكون  أور الدٌن فٌؤخذه كله الدابن ا أن تكون قٌمة الرهن قدالرهن فإمّ 

  .للراهن ردّ الباقى ٌُ الدابن قدر دٌنه وكثر فٌؤخذ أٌكون 



ٌبٌع  :الممتنعن ٌؤخذ دٌنه منه حكمه كحكم ـال ٌستطٌع المدٌن  يالغابب عن البلد الذ" غائب كممتنعو"قال: 

هذا الشرط ما  -ٌن الد   ا حلّ إذاشترط الراهن أال ٌباع  "وإن شرط أال ٌباع" ،دٌنه ًالحاكم هذا الرهن وٌوف

بالدٌن ال  ،ا للمرتهنالرهن ٌكون ملكً  ًٌعن -إال فالرهن له وقت كذا و ًأو إن جاء الراهن بحقه ف؟ حكمه

 .العقد صحٌحا الشرط وٌضً أ ٌصحّ 

ذا كان إ الظهر ٌركب بنفقته" ن ٌركب ما ٌركب و ٌحلب ما ٌحلب بقدر نفقته بل إذنأوللمرتهن ": قال ثمّ  

ذا إطٌب ي. البخار ًف "ٌشرب النفقةٌركب و يعلى الذا وذا كان مرهونً إلبن الدر ٌشرب بنفقته وا مرهونً 

ا على البنزٌن قٌاسً لها واهن مع وضع الزٌوت الًلزمة ذن الرإن ٌستفٌد منها بًل أكان الرهن سٌارة هل له 

ٌحلب مقدار ما أنفق علٌه  ا الحٌوان ٌحتاج نفقة ٌومٌة فٌنفق علٌه ثمّ السٌارة ال تحتاج نفقة أمّ  ؟المركوب

فًل ، ضاا كان سبب الدٌن قرً إذذنه إلكن ٌستثنى من هذا جواز الركوب والحلب بًل ذلك  ًا العدل فمتحرًٌ 

 .منفعة ا جرّ ٌكون قرضً  بذه حٌنألنّ  ،ٌحلب بمقدار نفقته وأن ٌركب بمقدار نفقته أللمرتهن  ٌحلّ 

صاحبه  نن ٌستؤذن من الراهأمكانه إبًل إذن راهن مع  - أنفق مرتهن على الرهن - نفق علٌهأن إو"قال:  ثمّ 

 ًشترط لكٌُ ، نفقة مثله إن نوىفؤنفق رجع بؤقل مما أنفقه و ،ن لم ٌقدر على االستبذان لغٌبتهإ - لم ٌرجع وإال

قل مما أه ونفقة مثله فإن كان نفقة مثله نفقأقل ٌعنى مما ترجع باألالرجوع و ين تنوأترجع على غٌرك بحق 

 .نفقهأقل من نفقة مثله فٌرجع بما أفقه نأن كان مما إو ،نفقه فٌرجع بنفقة مثلهأ

ه فق علٌأنذا إه كالرهن فٌما تقدم بالنسبة نّ إالحٌوان المعار المإجر والمودع ف" عار ومإجر ومودع كرهنم  و"

رب فعمره خرب الرهن كدار انهدمت لو خو ،ن نوى الرجوعإه كالرهن ٌعود نّ إو المستؤجر فأالمستعٌر 

السابق اآللة ال  ًنقاض وفاأل ًوه المطلع ًاآللة المقصود بها كما جاء ف - عاد بناإها رجع بآلته فقطأ

ذا هدم ال ٌستفاد إا اآلن فهذا أمّ ، ٌعٌدونه من الحجارة ٌهدمونه ثمّ  لحجارة ثمّ كانوا ٌبنون البٌت من ا ،تتغٌر

 ًءه ال ٌعود بشأتى بآلة من عنده فإنّ  ًا هذا المرتهن لما انهدم الدار بناه من عنده ٌعنعمومً . خرىمنه مرة أ

 .ه ال ٌرجعا لو بناه بآلته نفسها فإنّ أمّ  ،وضعها ًمن ذلك كله إال باآللة الت

 ًا فمّ أة الضامن تتضمن الحق وذمّ  مشتق من الضم ألنّ  الضمانو ،أحكام الضمان: سٌتكلم عن عن  فصل

أو ما سٌجب ما وجب على اآلخر  ،تبرعه برضاه ما وجب على اآلخر مع بقابه فهو التزام من ٌصحّ  الشرع

 :شروط صحته. و ما سٌجبأالمضمون عنه  ًمع بقابه ٌعن

 التصرفن ٌكون الضامن جابز أ: األول. 

 برضاهًالثان :. 

 ضمانه إن لم تكن مضمونة فًل ٌصحّ و تكون العٌن مضمونة على صاحب الٌدن : أالثالث. 

 واألصل فٌه قوله  عقد الضمان ال ٌصحّ  ا فإنّ فإذا اشترط الضامن خٌارً  ،: عدم شرط الخٌارالرابع

 ٌعنى ضمٌن" زعٌمأنا به ولمن جاء به حمل بعٌر و: "تعالى

 "الدٌن ضمان جائز التصرف ما وجب ٌصح  و": قالم. على جوازه وابن المنذر وابن حزع جماوحكى اإل

 ًن ما سٌؤخذه منك فًلن فهو سٌجب فتقول أنا أضمإلى شخص و ًتؤت ،الواجب أو من سٌجب على غٌره

 الشرحو الموفقهناك ضابط ذكره ا. ضمانه مانات ال ٌصحّ األ، ال األمانات - وقت الضمان ًالمستقبل ال ف

وهذا الضابط ا، ا بإذن ربها وهو ال ٌختص بنفعهكل من قبض عٌنً  ؟ونة ما هضابط األما ،ابن النجارو الكبٌر



ختص ا ٌأحٌانً : نسان بنفعها ٌنقسم إلى قسمٌنال ٌختص اإل يالذ، ال ٌختص االنسان بنفعها ًذكر لنا العٌن الت

ذا تسلمت ، إالقابض مثل عندنا العٌن مستؤجرة ا المالك معأحٌانً و، ؟ الودٌعةبنفعها المالك فقط للعٌن كٌف

هذا   رأس مال الشركة بالنسبة للشرٌكعٌن مثًًل  ،المإجر ٌنتفع باألجرةنت تنتفع منها وأسٌارة مستؤجرة 

  .الشرٌكالمال ال ٌختص بنفعه هو فقط هو و

مثل العارٌة  ،انة مطلقً ها تكون مضمونّ إا ٌختص بنفعها هو فنسان عٌنً إذا قبض إه مفهوم هذا الضابط أنّ  ثمّ 

 المذهب عندنا أنّ ، فتى بهالمذهب بخًلف المُ  ًٌختص بنفعها هو فهذه العارٌة عندنا فنسان لٌقبضها اإل

مانات هذه ال ا األذً ، إصور معدودة ستؤتٌنا ًط و إال فط المستعٌر أو لم ٌفرّ ا سواء فرّ العارٌة مضمونة مطلقً 

 ،شخص ٌضمنه ًقبضها ال ٌضمنها فكٌف ٌؤت يالذ الشركة ألنّ  وكالودٌعة مثًًل  ضمانها لماذا؟ ٌصحّ 

 ًن ٌؤتأ ٌصحّ  - يالتعد ًإال ف ،شخص ٌضمنه ًأن ٌؤت فصاحب الٌد ال ٌضمن ما تحت ٌده فًل ٌصحّ 

ن إو ه لألمانة نفسها فًل ٌصحّ مانات إن توجّ األ ًا الضمان فذً . إطذا فرّ إو ٌضمنه أذا تعدى إشخص ٌضمنه 

 .لتفرٌط ٌصحّ و اأ يه للتعدتوجّ 

م بؤنفسهم حتى ؟ لفوات الصغار ٌرٌد أن ٌؤتون هضمان الجزٌة عن أهل الكتاب لماذا ال ٌصحّ  "ال جزٌةو"

ا المضمون عن ذكرنا هذا فقط أمّ " وشرط رضاء ضامن": قال. ٌطال وقوفهمالذلة وٌحصل لهم الصغار و

 االحق أن ٌطالب الضامن والمضمون معً لرب ، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، المضمون له ال ٌشترطو

 .المضمون ذا لم ٌوف  إال ٌطالب الضامن إال  :ابن القٌم يبخًلف رأ

الضمان ٌكون ً، رشٌد بإحضار بدن من علٌه حق مالأن ٌلتزم و، مصدر كفل بمعنى التزم ًه الكفالة

، أحضره لمجلس الحكم ًٌعنكفل فًلن أأنا ، على االنسان أما الكفالة تكون ضمان البدن يٌن الذا للد  ضمانً 

 "ضمانها بكل عٌن ٌصح  و غٌرهاٌن أو عارٌة ومن د   ًن علٌه حق مالالبدن م   ًالكفالة ف وتصح  ": قال

اشترط " رط رضا كفٌل فقطش  و": قال ثمّ  ي،ن تحت أٌدٌها ٌد ضمان مثل العوارتكو ًٌعنى األعٌان الت

من عنده عٌن أو  هل ٌصح كفالة بدن" بكل عٌن ٌصح  و": قال، وهناك شروط كثٌرة ،تها رضا الكفٌللصحّ 

أن الكفالة تتسلط  ؟عنده العٌن ير أن ٌحضر العٌن أو ٌحضر بدن الذهل الكفٌل مؤمو ًٌعن ؟كفالة عٌن نفسها

 .بالعٌن ًالكفٌل ٌؤت، ضمان العٌن ٌقولون ٌصحّ  المنتهىما عدا  المنتهىهذا فى ، على البدن فقط

الكفٌل  ئن بفعل هللا تعالى قبل الطلب فبرذا تلفت العٌإالحالة الثانٌة " مات المكفول برئ الكفٌلفإن ": قال ثمّ 

 ًفهل ٌجب علٌه أن ٌوف ًعلٌه حق مال يذر على الكفٌل إحضار المكفول الذإن تع، ا بعد الطلب فًلأمّ 

ذا لم إه نّ ألكفٌل فى أول الكفالة ذا اشترط ا، إه ٌتحمل وٌجب علٌه إن لم ٌشترط الكفٌلأنّ المذهب عندنا  ؟الدٌن

 .ما علٌه من دٌن يٌحضر هذا الشخص ال ٌإدّ 

و انتقال أ ،خرىألى ذمة إانتقال مال من ذمة  اشرعً  ًهو و الحوالة مشتقة من التحول، الحوالةتكلم عن  ثمّ 

تجوز و": قال". فلٌتبع ًءإذا أحٌل أحدكم على مل"صلى هللا علٌه وسلم:  ًصل فٌها قول النبحق واأل

علٌه المحٌل  يإلى شخص علٌه دٌن مثل الدٌن الذ ٌحٌل الدابنٌكون على شخص دٌن وصورة هذه  "الةالحو  

 :لها شروط خمسةو



 ًٌثبت ف يالدٌن الواجب الذ ًا ٌعنٌكون الدٌن المحال علٌه مستقرً ، ٌكون على دٌن مستقر: األول 

م فٌه غٌر مستقرة منها المسل   ًا الدٌون التأمّ ، داءو األأبراء  ٌسقط إال باإلالالذمة بمجرد وجود سببه و

 .الحوالة علٌها كذلك الصداق قبل الدخول ال ٌصحّ 

 ًا ٌعنوقتً و ،دوالرات دوالرات رٌاالت رٌاالت ًٌعن ،ا: اتفق الدٌنان جنسً قال ،ٌنٌناتفاق الد  : ًالثان 

شخص علٌه  ًٌعن ،بخمسة على خمسة من عشرة تصحّ قال: و ثمّ  ،اكذلك قدرً ا ووصفً األجل واحد و

عنده عشرة  يأن ٌحٌل الخمسة على الشخص الذ خمسة رٌاالت وله خمسة عند شخص آخر فٌصحّ 

 .عكسه كذلك أن ٌحٌل بخمسة من عشرة على خمسةو ،ولكن ٌؤخذ منها ما ٌقابل دٌنه

  :حٌل على غٌر أذا إشترط رضاه ه ٌُ نّ إا المحتال فمّ أ ،شترطٌُ  ًٌعن - عتبر رضا محٌلٌ  والثالث: قال

وإذا أحٌل أحدكم ": سلم قالصلى هللا علٌه و ًالنب شترط رضاه ألنّ ذا أحٌل على ملا فًل ٌُ إا أمّ ، ملا

 ،ٌكون عنده القدرة على الوفاء ًالقادر بماله ٌعن، الملا هو القادر بماله وقوله وبدنه"، على ملا فلٌتبع

فإذا أحٌل ، ٌمكن إحضاره إلى مجلس الحكم يا ببدنه فهو الذوأمّ  ،ا بقوله فهو أال ٌكون مماطًًل أمّ و

 .نسان لٌس له أن ٌطالب أبٌه بدٌن وال ٌحاكمهاإل الحوالة ألنّ  شخص على ولده ال تصحّ 

 المحال علٌهالمحال به و :م قدر كل من الدٌنٌنعل: الرابع. 

 نحو ذلكالسلم فٌه من مثله وغٌره كمكٌل ومعدود و : كون الدٌن محال علٌه ٌصحّ الخامس 

 .سلمآله وصحبه وعلى بٌنا محمد وأعلم و صلى هللا على نوهللا تعالى أعلى و

 

 :أسئلة

، الذهب ؟صناف الستةاأل ًما ه - صناف الستةاألب الرباعلة  أنّ  ًالسابل ذكرت فى الدرس الماضٌقول * 

فهل ، ربعةصناف األاأل ًالنقدٌن والكٌل ف ًالوزن ف، الوزن و الكٌل - الملح والتمر ،الشعٌر ،البر ،الفضة

 ؟ٌكون من ثمرة هذا جواز رد القروض بزٌادة

فًل ٌجوز ، و غٌرهاأصناف الستة م سواء كان من هذه األه محرّ أنّ  ذا كان بشرط ال شكّ إرد القروض بزٌادة 

ن أال ٌجوز  - فًل ٌجوز الدخول معهم فٌه، ن ٌشترط الزٌادة و ما ٌحصل فى البنوك اآلن هو ربا قروضأ

الزٌادة الٌسٌرة كما  ذا كان بغٌر شرط ٌجوز ردّ إا مّ ، أذا كان بشرطإلف وتؤخذ ألف ومابة أتقرض شخص 

الزٌادة  ًه المراد بالزٌادة هذه هنّ أا والشٌخ منصور بحث بحثً و. زٌادة فى القدر ٌسٌرة، قه الشٌخ منصورحقّ 

 .زٌادة ٌسٌرة ٌردّ ، هذا ال ٌجوزألف وخمسمابة  ٌردّ  ألفمقترض ،  شرطالٌسٌرة ال تكن كثٌرة بًل

هل  ًٌعن ؟الربا مبادلة هنا يهل ٌجر ًٌعن ؟صحٌحةبة لاير امز بٌع خمسمابة لاير تالفة  بؤربعهل ٌجوو* 

  ؟ٌجوز التقابل أم ال ٌجوز

 .هللا هذا األولى أال نجٌب علٌهو

ذا ؟ إشكالما اإل ، بعشر مابةاستلم السلم أو أزٌد مثًًل  نًٌع ؟السلم بسعر السوق عند استًلمه هل ٌصحّ و* 

 ؟استلمه ٌبٌع له المابة مابة ما المشكلة



ٌؤخذه  ًعجبك الثمن إال لكأما  ًٌعن، قل من الحاضرأو المسلم فٌه ٌكون ثمنه أالسلم  ًالسلعة ف نّ أا غالبً 

 .بؤقل مما ٌؤخذه فى وقته

 ؟ذا استوفى المضمون له من الضامنإهل ٌرجع الضامن على المضمون * 

 .نقول نعم لكن ٌشترط الرجوع

 ؟ٌنكثر الفرق بٌن القرض والدّ ألو توضح  *

الذمة بًل تعٌٌن مثل  ًتثبت ف ًشٌاء التٌن ٌشمل األالد  ، ٌنالد   ًالقرض ٌدخل ف، من القرض الدٌن هو أعمّ 

، سبوعأا بعد سنة أو بعد لاير إمّ ً مابة لاير و تعٌدها لمابة ا القروض أعطٌك مّ ، أهذا ٌتؤجل -ثمن مبٌع 

ا تؤجٌله أمّ  القرض ال ٌصحّ  أنّ و، ن لنا الفرقبٌّ  يوهو الذ، ول سإال سؤلناه الشٌخ عبد العزٌز ٌحٌىأوهذا 

 .تؤجٌلها الدٌون ٌصحّ 

 ؟ال تجوز الحوالة على المسلم فٌه لماذا* 

ٌعتاب  ًٌعن، ذا أحال المسلم دٌنه على المسلم إلٌه ٌؤخذ منه المسلم فٌهإذكرنا لبًل ٌصرفه إلى غٌر ٌخشى 

 .بالعٌن ًالكفٌل ٌؤت آخر على القول بؤنّ  ًءعلى المسلم فٌه بش

 ؟ما الفرق بٌن الضمان والكفالة* 

، ا الكفالة تتعلق بالبدنمّ ، ألمضمونعلى ا ي ٌضمن الدٌن الذالضمان مثًًل ، فرق ًبالعٌن ف ًحتى لو قلنا ٌؤت

وال تزال فروق جوهرٌة ، فٌكون ضمان عند الكفٌل ًلنا تتوجه الكفالة إلى العٌن التلكن هو سإال وجٌه لو ق

 .بٌن الضمان و الكفالة

 .أعلموهللا تعالى أعلى و


